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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی 

 
  نوراهللا وثوق

  ٢٠٠٩ جنوری ٢٤
 
 

 داري دنيآخر
 

 حلقوم کودکان هلوکاست غزه  باهمصدا
 

 وزي نوروي ورشي
  استوزي نوروي ورشي  ازرــخب
  است روز روزني تار فلسطشب
 یــــــِـوني لــحساس  بمبا ران از

   خنده از هر سو بروز استبهار
 

****** 
 

  خاکستربرج
 یابيسر ن پا و  را دست ویدل
 یابي پر نیوشــــــ بال هیبرا
 را  تمام کوچه هایردـــ گاگر
  یابياکستر نــــ برج خري غبه

 
****** 

  

 ري تصوتيفيک
 ؟را  ماري تقصی رنج بيی جوچه
  ما راري درد عالمگیداـــــــــص
  آتشیمايرمن ســـــــ در خیدم
   ما راري تصوتـــــــــــيفي کنيبب

 
****** 

 

 همزاد
 ستين  همزاد مای جز آتش کسبه
 ستي ما نادي باشد گمانم رـــــــوگ
  ماهوارهیاــــــــــــــ بشقاب هاال
 ستي ما نادي تان به جز فربينص
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***** 
 

 تون يز زار
 مي گشتاري سۀلـــــــــــــــ شعشکار
 مي گلوله بار گشتيی سورـــــــــزه

 تـرف  زار ماتوني آتش به زچنان
  مي زار گشتتوني دانه زکي بر که

  
****** 

 

 ادي فربحران
 مي بر دوش آتش بار گشتبس ز

 مي آتشبار گشتیاـــــــه مسلسل
 اديران فرـــ در سنگر بحکنون
  مي گشتاريـ اغۀدي دبارــــــــــغ

 
****** 

 

  باورخط
 دميا را سر کشــ هانهي رابس ز
 دميود خط باور کشـــ خی رابه
 دميچو د  راني خونی هاامکيپ
  دميرکشــــ ام خنجدهي دی روبه

 
****** 

 

 و مهواره ها  هاگهواره
 ؟را  چاره های صدای کردکجا
 را مپاره هاــــــ خیشا تا بکتما
 ار بستندــــــــ آتش رگبی روبه

  واره ها راـــــــ دل مهزگهواره
 

****** 
  

 یئ خمپاره صورت
  بودیاره اـــ صورتش خمپتمام
  بودیا آواره اـــــــکج تا نادلش
  کودکش رادمي خون آغشته دبه

   بودیا او مهواره ی رواگرچه
 

****** 
 

  هتاکشاعر
 ک گشتمر تاــــگ ه رگ ردرون
 ر هتاک گشتمــــــــــ شاعنرو آاز
  باورم رایداـــــــــــــهمص دميند
   هر وبالک و هر پالتاک گشتمبه

 
****** 
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 رد هات َبۀسامان
 ؟ميه ره آورد دارـــــ چدني دنياز
 ميون درد دارــــــ از خدهي دانيم
 ميني آتش نبۀ شعلريـــــــــــــ غبه
  ؟مي دار"ردهات َب" ۀ سامانرـمگ

 
****** 

  
  وثوقنوراهللا

  ٢٠٠٩ ـ ٠١ ـ ١٥
 

wosuq@hotmail.com  
   اروپای خبرۀشبک  : وزين وروي ـ ١
  لي خارجه اسرائري وزیفنيخانم ل       : یونيلـ  ٢  
  ماهواره هایرو  کودکان غزه برۀ چون ماه در خون خفتۀ چهری نما :مهواره ماهواره وـ  ٣  

 


